
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ_______
БУДІВНИЦТВА «ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, місто Верхньодніпровськ, вулиця
Пальохи, будинок 110, код ЄДРПОУ 05386429____________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________ керівник -  Ляшенко Анатолій Петрович,____________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_________________________________+38(067)7997785, E-mail: dp-umc@i.ua_________________________________

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_____________ на об’єктах замовника на території України та згідно договорів підряду_______________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній_________

(найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ТРАНЄБУДТЕХНІКА» .
страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки.____________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______24.06.2020 р._______

(дата проведення аудиту)

Я,____________________ Ляшенко Анатолій П е т р о в и ч _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи -  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
______ роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;__________________________________________
______ роботи верхолазні;_______ _______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/
______Вантажопідіймальні крани, а саме: ____________________________________________________
______Кран автомобільний КС-3577, заводський номер 5404, 1987 року випуску, реєстраційний
№65238, на базі МАЗ 5334, де!987 року випуску, країна походження -  СРСР;
______ Кран автомобільний,КС-3575А, заводський номер 20963, 1991 року випуску, реєстраційний
№69200, на базі KP A3 255Б1А, 1991 року випуску, країна походження -  СРСР;
______ Кран автомобільний КС-3575А, заводський номер 12488. 1988 року випуску, на базі ЗІЛ 133ГЯ.
1988 року випуску, країна походження -  СРСР. _________________________
або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:dp-umc@i.ua


__________ 9 робочих місць з них 3. на яких існує підвищений ризик виникнення травм_______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: 51600, Дніпропетровська область.
Верхньодніпровський район, місто Верхньодніпровськ, вулиця Пальохи, будинок 110.________ _

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Начальник Ляшенко А.П., механік Сахно Ю.М., провідний інженер Робота Р.І. 
пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Виписка з протоколу № 212
від 27.10.2017 року._____________________________________________________________________________
______ Начальник Ляшенко А.П., механік Сахно Ю.М., провідний інженер Робота Р.І. пройшли
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила пожежної безпеки в Україні» (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В). Виписка з
протоколу № 214 від 01.11.2017 року._____________________________________________________________
______ Начальник Ляшенко А.П., механік Сахно Ю.М., провідний інженер Робота Р.І. пройшли
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт робіт», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Виписка з
протоколу № 222 від 09.11.2017 року._____________________________________________________________
______ Начальник Ляшенко А.П., механік Сахно Ю.М.. провідний інженер Робота Р.І. пройшли
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті». Виписка з протоколу № 215 від 02.11.2017 року.________________________________________
______ Начальник Ляшенко А.П., механік Сахно Ю.М., провідний інженер Робота Р.І. пройшли
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згілно НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному
транспорті». Виписка з протоколу № 231 від 20.11.2017 року.______________________________________
______ Начальник Ляшенко А.П., механік Сахно Ю.М., провідний інженер Робота Р.І. пройшли
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у 
Запорізькій області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій. Виписка з протоколу № 211 від 27.10.2017 року._______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

______ Наказом № 01 від 07.01.2020 року на підприємстві переглянуто Службу охорони праці, на
провідного інженера Роботу Р.І. покладено обов’язки відповідальної особи за стан охорони праці 
(Наказ № 02 від 07.01.2020 року), затверджено положення про систему управління охороною праці та
положення про службу охорони праці (наказ № 03 від 07.01.2020 року)._____________________________

наявністю служби охорони праці,
______ Наказом № 07 від 17.01.2020 року, на виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, на підприємстві переглянуто та затверджено комісію з перевірки знань працівників з
питань охорони праці у складі:_____________________________________________________________
_______Голова комісії: Начальник -  Ляшенко А.П.,________________________________________________
_______Члени комісії: Механік -  Сахно Ю.М.,____________________________________________________
_____________________ Провідний інженер -  Робота Р.І.____________________________________________

Наказом № 07 від 17.01.2020 року затверджено положення про проведення навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці. ___________________________________________________



__________ Наказом № 08 від 18.01.2020 року призначено відповідальну особу за електробезпеку та
електрогосподарство, за пожежну безпеку на підприємстві -  механіка Сахна Ю .М .__________________
_______ Наказом № 04 від 08.01.2020 року призначено відповідальну особу за організацію безпечного
проведення робіт в цілому на підприємстві -  механіка Сахна Ю.М._________________________________
______ Наказом № 05 від 08.01.2020 року призначено відповідальну особу за безпечне виконання робіт
на висоті понад 1.3 метра та за безпечне виконання верхолазних робіт -  механіка Сахна Ю.М.________
________ Наказом № 06 від 09.01.2020 року призначено відповідальну особу за проведення технічних
оглядів, випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування) машин, механізмів.
устаткування пілвиптеної небезпеки -  механіка Сахна Ю.М.________________________________________
_______ Наказом № 09 від 18.01.2020 року призначено відповідальну особу за утримання та безпечну
експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в
цілому на підприємстві -  механіка Сахна Ю.М.____________________________________________________
__________ Наказом № 09/1 від 18.01.2020 року призначено особу відповідальну за організацію та
безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, мобільними підйомниками в цілому на
підприємстві -  механіка Сахна Ю .М ._____________________________________________________________
________Наказом № 09/2 від 18.01.2020 року призначено особу відповідальну за безпечне проведення
при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт -  механіка Сахна Ю .М .__________________________
___________ Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15.__________________________________
______ Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:________________
__________ Працівник Клочко В.М. -  має кваліфікаційне посвідчення «Машиніст крану 6 розряду».
посвідчення № 063456 від 06.06.2014 року._______________________________________________________
________ Працівник Максимчук O.A. -  має кваліфікаційне посвідчення «Машиніст крану 5 розряду».
посвідчення № 073540 від 05.02.2015 року._______________________________________________________
______ Працівник Стацевич О.М. -  має кваліфікаційне посвідчення «Машиніст крану автомобільного 5
розряду», посвідчення № 006479 від 19.11.1991 року.______________________________________________
_______Працівник Бобровський О.І. -  має кваліфікаційне посвідчення «Машиніст пневмо-гусеничного
крану 6 розряду», посвідчення № 6498 від 20.07.1989 року.______________ ___________________________
_______ Монтажники Пойда І.В.. Квак О.І. здобули професію на курсах НВЦ «Професійна безпека» та
за рішенням кваліфікаційної комісії ім происвоєно професію «Верхолаз 5-го розряду». Посвідчення №
103/08-18. № 104/08-18 від 22.08.2018 р.___________________________________________________________
_______ Працівники Клочко В.M.. Максимчук O.A.. Стацевич О.М.. Бобровський О.І.. Пойда І.В.. Квак
О.І. пройшли внутрішній аудит з охорони праці у ДП «ДМБ» згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт робіт». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Протокол № 03 від
29.08.2019 року._________________________________________________________________________________
_______Працівники Клочко В.М.. Максимчук O.A.. Стацевич О.М.. Бобровський О.І.. Пойда І.В.. Квак
О.І. пройшли внутрішній аудит з охорони праці у ДП «ДМБ» згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» (III група з електробезпеки до
1000 В). Протокол № 1 від 06.02.2020 року.______________________________________________________
_________ Проводиться первинний інструктаж в об’ємі інструкцій з охорони праці по професіям або
видам робіт. Інструкція та програма проведення вступного інструктажу з охорони праці для 
працівників, які приймаються на роботу ДП «ДМБ». перезатверджена наказом № 10 від 20.01.2020 
року. Працівникам проводяться повторні інструктажі з питань охорони праці на роботах з підвищеною
небезпекою. ___________________________________________________________________________________
_______ На підприємстві розроблені та затверджені відповідними наказами інструкції з охорони праці
по професіям і видам робіт, які розроблені відповідно до вимог «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці» (НПАОП 00.0-4.15-98). затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці



_______________ Підприємство забезпечене в повному обсязі нормативно-правовою, технічною та
організаційною документацією з питань охорони праці та промислової безпеки: Закон України «Про 
охорону праці»: Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами) Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт робіт». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 
службу охорони праці»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»; 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони праці здоров’я
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та інш ._________
___________ ТОВ ТД «АЛЬФАТЕХ» виконує технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки
(Договір № 129/6 ТО/ПО на технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки від 15 березня 2020
року).__________________________________________________________________________________________
____________ ПП «ТЕХНОСЕРВІСІНФОРМ» надає послуги з технічного обслуговування і ремонту
транспортних засобів (Договір № 260312 від 26.03.2020 року).______________________________________
______ На підприємстві обладнано кабінет для проведення навчання та вступного інструктажу з питань
охорони праці. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно

і-методичного забезпечення)

А.П. Ляшенко
(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному органі 
Держпраці /&  S& f 20я^й. N9 _______.

оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.
нормативно-пра

//. 
/А

технічної бази навч

серпня

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


